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UNIDADE 4 - GETTING READY TO WORK 

 

1) Pág.77- De acordo com o texto “The curriculum vitae” (O currículo) escreva 

as frases completas . 

Since dozens of _______  are analyzed______ day by ________. 

The résumé is ______ an important _______for interviewers, 

Therefore, you must ______ reliable information and _______on your _______. 

In case you _______ an extensive __________experience. 

usually written _____ the purpose _____ finding a _______. 

 

 

 

 

 



 

2) Pág.78.  Relacione as palavras e seus significados: 

1) to design    (   ) deve ser 

2) résumé    (   ) exibir   

3) to mean    (   ) breve 

4) way    (   ) confiável 

5) early    (   ) criar 

6) at most    (   ) significar 

7) to display    (   ) jeito 

8) reliable    (   ) no início 

9) must be    (   ) curriculum 

10) brief    (   ) no máximo 

 

3) Pág.79. Escreva em Inglês as frases: 

a. Um currículo também é um importante instrumento para entrevistadores. 

b. Se você tem uma carreira extensa, seu currículo pode ter até três páginas. 

c. Empregadores geralmente leem muitos currículos. 

d. Currículos não são importantes. 

 

4) Pág. 81. a. O que é um currículo? 

b. Pág.81. O que significam os termos “dos”  e “don’ts” ? 

 

5) Pág. 86. a. O que significam as palavras “either” e “or” ?  

b. Que tipo de alternativas elas introduzem? 

c. Pág.86.O que significam as palavras “neither” e “nor” ?  

d. Que tipo de alternativas elas introduzem? 

 

 

 

 



 

6) Pág.88. Dê a tradução das frases: 

a. Many applicants write résumés that are either too long or unappealing. 

b. A résumé must contain neither a cover sheet nor attachments. 

c. Applicants may choose either morning or evening for the interview. 

d. Your résumé must contain neither your signature nor document numbers. 

 

7) Pág.90. a. O significado de “bank account” é: 

estado civil  (   )   assinatura (   )        primeiro dia (   )     conta bancária (   ) 

b. Pág.90-91. Ligue as palavras aos significados. 

1) law      (   ) casamento 

2) birth    (   ) hora extra 

3) increase    (   ) empregado 

4) blood    (   ) parcela 

5) absence    (   ) licença 

6) employee    (   ) nascimento 

7) overtime    (   ) sangue 

8) leave    (   ) lei 

9) installment   (   ) falta 

10) marriage    (   ) aumento 

 

 

 

 

 

 

     



   

 

8) Pág.92. Escreva em Inglês o sinais de pontuação: 

a. vírgula- 

b. ponto de exclamação-  

c. ponto e vírgula- 

d. aspas- 

e. hífen- 

f. ponto de interrogação- 

g. dois pontos- 

h. ponto final- 

 

9) Págs. 92-93. Sobre pontuação, responda: 

a. Qual é o objetivo da pontuação? 

b. Em que situações se utiliza a vírgula (,)? 

c. Em que situações se utiliza o ponto final (.)? 

d. Em que situações se utiliza os dois pontos (:)? 

e. Em que situações se utiliza a interrogação (?)? 

f. Em que situações se utiliza a exclamação (!)? 

 

 

 



   

     

10) Pág.93. a. Sobre os direitos dos trabalhadores, responda: 

1. De que maneira alguns dos direitos dos trabalhadores foram conquistados?  

2. Por quantos anos houve escravidão no Brasil?  

3. De que ano é a Constituição Brasileira que pela primeira vez tratou os 

direitos do trabalhador? 

 

b. Pág. 94. Durante a 1ª Guerra Mundial, o Brasil teve a sua primeira greve 

geral em: 

1920 (   )             !880 (   )             1500 (      )         1917 (   )  

 

 


